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1. Presentació i objectiu 
de la tercera edició de la 
Filadora
Barcelona En Comú posa en marxa una nova edició del 
programa Filadora.

Amb aquesta iniciativa volem donar suport econòmic a 
projectes culturals que dibuixin una Barcelona postcovid 
més resilient, justa i sostenible. La pandèmia ha deixat el 
sector cultural molt tocat quan més el necessitem. Són els 
escriptors/es, dissenyadors/es, músics, productors/es, actors/
actrius i tots els i les artistes de Barcelona qui més poden 
ajudar-nos a imaginar un futur millor per a la nostra ciutat. 

En especial, aquesta convocatòria vol interpel·lar a projectes 
que siguin creats, produïts i distribuïts per entitats petites, 
grups autoorganitzats o persones individuals que, per la 
seva idiosincràsia, tinguin dificultats d’accés a subvencions 
públiques o privades. 

Barcelona En Comú, des de la seva constitució, ha posat en 
pràctica formes de fer política compromeses amb la ciutadania 
tal i com marca el seu Codi d’Ètica Política. Un d’aquests 
ferms compromisos és la limitació dels sous dels càrrecs 
públics, garantint unes condicions salarials dignes i d’acord 
amb les funcions i responsabilitats. Per poder aplicar el límit 
salarial fixat pel Codi d’Ètica Política, els càrrecs aporten la 
diferència a Barcelona En Comú, i el 100% dels excedents dels 
càrrecs electes s’utilitzen per dotar un fons social i solidari, del 
que es financia la Filadora.

2. Característiques  
de la convocatòria
Tot el procés, des de la selecció de les propostes fins a 
l’execució dels projectes, estarà sotmès als principis de 
transparència i traçabilitat.

El finançament sol·licitat podrà ser del total del pressupost 
del projecte o només d’una part, sempre i quan la resta 
estigui finançada amb recursos propis.

Seran finançables totes les despeses vinculades al projecte 
presentat, sempre que es pugui justificar via factures, nòmines 
o honoraris, i tiquets per quanties petites. Es valorarà la 
idoneïtat de les despeses presentades, per la qual cosa s’ha 
de justificar la seva quantia en termes tècnics i artístics. 

La convocatòria d’aquesta edició està dotada amb 
100.000 euros, que es distribuiran entre els projectes que es 
presentin, amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

3. Qui hi pot participar?
Podran participar-hi associacions, fundacions, cooperatives i enti-
tats d’economia social i solidària, així com persones físiques  
en format individual o agrupades, que siguin creadores o producto-
res d’obra artística i que estiguin ubicades a la ciutat de Barcelona.  
 
Els requisits legals dels participants seran els següents:

3.1 Entitats sense ànim de lucre
Es podran presentar a la convocatòria les entitats  
amb personalitat jurídica reconeguda per llei, és a dir, 
associacions, fundacions i cooperatives sense ànim  
de lucre. La persona que habitualment representi l’entitat  
estarà legitimada per fer totes les actuacions.

3.2 Agrupacions de persones físiques o jurídiques
Les agrupacions sense personalitat jurídica hauran de ser repre-
sentades per almenys dues persones que estaran apoderades 
per tots els membres i assumiran la responsabilitat de l’actuació.

3.3 Entitats d’economia social i solidària
Es podran presentar a la convocatòria les entitats d’economia 
social i solidària, la forma jurídica de les quals es considera 
secundària, sempre i quan compleixin amb la delimitació del 
sector segons la llei espanyola 5/2011 sobre economia social, 
que en el seu article 4, delimita el sector pel compliment 
d’aquests quatre requisits:

a)  Primacia de les persones i de la finalitat social per sobre  
del capital.

b)  Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica 
principalment en funció del treball aportat i el servei o 
activitat realitzada pels socis i sòcies o pels seus membres i,  
si s’escau, a la finalitat social objecte de l’entitat.

c)  Promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afa-
voreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igual-
tat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social,  
la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació 
de llocs de treball estables i de qualitat, la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral, i la sostenibilitat.

d)  Independència respecte dels poders públics.

3.4 Persones físiques o jurídiques
Es podran presentar a la convocatòria les persones físiques o 
jurídiques que respondran, de manera personal o a través de 
les seves persones apoderades respectivament, de totes les 
actuacions.

3.5 Estar al dia d’obligacions legals i no ser receptor 
d’altres subvencions pel mateix projecte
Els projectes seleccionats com a guanyadors de la convocatò-
ria hauran de presentar un document oficial d’estar al dia dels 
pagaments tributaris i de la seguretat social si correspon. 

Les persones responsables dels projectes hauran de firmar  
una declaració d’estar al dia de qualsevol obligació legal i de 
que el projecte no és receptor d’altres subvencions públiques 
o privades.

http://filadora.cat


filadora.cat Bases tercera edició 3

4. Criteris de selecció
Els projectes presentats hauran de respondre a l’objecte de la 
present convocatòria, descrit en l’apartat 1. No s’avaluaran els 
projectes que no respectin els drets humans.

Els projectes presentats es valoraran fins a 100 punts 
distribuïts en els següents criteris de valoració:

4.1 Criteris vinculats  
als projectes presentats (70 punts) 

4.1.1  Valors (30 punts)

 – Que ajudin a dibuixar una ciutat més resilient,  
justa i sostenible.

 – Que incloguin la perspectiva de diversitat de gènere i 
/o vinculada al col·lectiu LGTBI.

 – Que incloguin la perspectiva antirracista i de diversitat ètni-
co-racial. 

4.1.2  Retorn social (20 punts)

 – Que afavoreixin l’apoderament i l’autoorganització de la 
ciutadania, especialment dels col·lectius que pateixen més 
desigualtats estructurals. 

4.1.3  Viabilitat tècnica i pressupostària (20 punts)

 – Que siguin escalables i replicables.

 – Que siguin inèdits.

 – Que siguin innovadors i reivindicatius.

 – Que identifiquin bé les seves motivacions i objectius.

 – Que el pressupost presentat sigui adequat atenent al tipus 
de projecte i la seva complexitat tècnico-artística.  

4.2 Criteris vinculats a l’entitat,  
col·lectiu o persona sol·licitant (30 punts)

 – Implicació en i/o col·laboració amb els moviments socials  
o les lluites veïnals. 

 – Col·laboració comunitària i treball en xarxa.

 – Experiència suficient per dur a terme el projecte presentat.

 – Explicació de les mesures de sostenibilitat social, cura del 
medi ambient i contractació i compra sostenible que prengui 
l’entitat, col·lectiu o persona sol·licitant (es pot trobar  
una guia sobre aquest criteri en el següent enllaç:  
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_apli-
cacio_beneficis_socials_i_ambientals.pdf).

 – Existència per part de l’entitat, col·lectiu o persona sol·licitant 
d’una perspectiva de gènere i/o vinculada al col·lectiu LGTBI. 
Breu descripció sobre com s’aplica aquesta perspectiva en 
els projectes que es desenvolupen i, en el cas de ser una 
entitat o col·lectiu, justificar com s’està treballant aquesta 
perspectiva.

5. Procés de presentació  
dels projectes
Cada entitat, col·lectiu o persona sol·licitant pot presentar 
només un projecte. Cal registrar-se al web filadora.cat i anar  
a Presenta un projecte, on s’han de seguir les instruccions  
del formulari. 

Creant un perfil a la web, es podrà guardar el projecte  
i entrar posteriorment per complementar-lo o fer-hi canvis.  
Cal tenir en consideració que, quan s’ompli el formulari,  
es demanarà que s’adjuntin alguns documents que s’han  
d’haver complimentat abans, així com documentació oficial.  
El llistat dels documents i els models per descarregar aquí:  
filadora.barcelonaencomu.cat/ca/presenta-un-projecte 

El comitè avaluador podrà demanar, en qualsevol fase del pro-
cés, informació o dades addicionals. El projecte i tota la infor-
mació i documentació requerida s’haurà de presentar en català 
o castellà. En el supòsit que es presenti en una altra llengua 
caldrà presentar traducció a alguna de les llengües indicades.

La inscripció a aquesta convocatòria implica que l’entitat, 
col·lectiu o persona sol·licitant declara que és un projecte propi 
i que no vulnera cap dret de terceres persones pel que fa a la 
propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol mena, i eximeix 
Barcelona En Comú de qualsevol responsabilitat que es derivi 
de l’incompliment d’aquesta obligació.

La inscripció i presentació a aquest concurs no comporta cap 
taxa o aval.

6. Calendari  
de la convocatòria
Publicació de la convocatòria  
1 de març de 2021

Termini per presentar propostes  
1 de març – 11 d’abril de 2021

Preselecció de propostes rebudes  
12 d’abril – 2 de maig de 2021

Votació de projectes  
6 – 12 de maig de 2021

Acte de presentació dels resultats  
14 de maig de 2021

Presentació pública del projecte 
Abans del 31 de desembre de 2021

http://filadora.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_aplicacio_beneficis_socials_i_ambientals.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_aplicacio_beneficis_socials_i_ambientals.pdf
https://filadora.barcelonaencomu.cat/ca/user/register
https://filadora.barcelonaencomu.cat/ca/presenta-un-projecte
https://filadora.barcelonaencomu.cat/ca/presenta-un-projecte
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7. Comitè avaluador
La preselecció dels projectes que es presentin a la votació 
oberta al Comú la durà a terme un comitè avaluador que res-
pondrà a criteris de paritat. Els membres del Comitè Avaluador 
seran els següents:

 – Tres persones amb experiència en el món de la cultura que 
puguin avaluar la idoneïtat tècnica i artística del projecte 
presentat. 

 – Un/a representant del teixit associatiu dels barris.

 – Un/a representant de l’eix de cultura de Barcelona En Comú 
amb experiència per avaluar la idoneïtat tècnica del pressu-
post presentat.

 – El Comitè Avaluador serà assistit per una persona de l’equip 
tècnic de Barcelona En Comú.

8. Preselecció de projectes
El Comitè Avaluador, a partir dels criteris descrits en el punt 
4 d’aquestes bases, puntuarà cadascuna de les propostes 
presentades.

El Comitè Avaluador, si ho considerés necessari, podria 
demanar informació complementària a l’entitat, col·lectiu o 
persona sol·licitant que presentin els projectes i, en cas de ser 
necessari pel bon funcionament de la convocatòria, ampliar 
el termini de preselecció. Per tal que un projecte pugui ser 
preseleccionat haurà d’obtenir un mínim de 60 punts i la meitat 
dels punts assignats a cadascuna de les dues categories de 
criteris d’avaluació.

El Comitè avaluador preseleccionarà un màxim de  
15 projectes, els que tinguin una millor puntuació, per tal que 
passin a la fase de votació del Comú. En el cas de que hi 
hagués un empat de valoració, passarien tots els projectes 
empatats a la següent fase.

Si després de demanar informació complementària, el Comi-
tè Avaluador considerés que cap dels projectes presentats 
compleix amb la puntuació mínima, es declararia deserta la 
convocatòria.

Si només un dels projectes presentats complís amb la 
puntuació mínima, es financiaria el projecte amb la quantitat 
demandada per l’entitat, col·lectiu o persona sol·licitant, i la 
resta dels fons d’aquesta edició de la Filadora es sumaria a 
properes edicions.

9. Elecció de projectes: 
votació del Comú
L’elecció final dels projectes guanyadors es durà  
a terme mitjançant un sistema de votació en línia amb  
les característiques descrites a continuació.

Les votacions tindran lloc entre el dia 6 i el 12 de maig.  
La seguretat de tot el procés de votació en línia estarà 
garantida tècnicament per la votació que tindrà lloc  
a través de la plataforma de participació digital de BComú  
que està desenvolupada amb el software lliure Decidim.

Tenen dret a votar totes les persones que formen part del 
Comú, és a dir, les que constin registrades i verificades a 
https://encomuparticipa.barcelonaencomu.cat el dia abans  
de l’inici de les votacions. 

Cada persona podrà votar un projecte. S’assignaran els 
recursos disponibles d’aquesta edició als diferents projectes 
per ordre de votació, de més votat a menys votat, i fins que 
s’exhaureixin els fons disponibles.

En cas d’empat, escalarà aquell projecte que tingui millor 
puntuació del Comitè Avaluador. 

Si quedés deserta una part del fons assignat a aquesta edició, 
aquesta se sumaria al fons de la propera edició de la Filadora.

Després de l’acte de presentació de resultats, aquests es 
publicaran al web indicant quins són els projectes seleccionats 
pel Comú. Així mateix, es contactarà amb les entitats 
seleccionades via telefònica o per correu electrònic.

10. Execució dels projectes
10.1 Formalització i condicions de pagament
L’atorgament de l’ajut es formalitzarà mitjançant conveni entre 
Barcelona En Comú i els equips beneficiaris. 

 – En aquells casos en què l’ajut atorgat sigui inferior a 5.000€,  
el pagament es realitzarà en un pagament únic a l’atorgament. 

 – En la resta de casos, el pagament es realitzarà amb bestreta 
del 50% a l’atorgament i l’altre 50% a l’aprovació per part de 
Barcelona En Comú de l’informe intermedi. 

10.2 Obligacions dels equips beneficiaris 

10.2.1  Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria suposarà l’acceptació 
dels requisits que s’estableixen en les condicions generals de 
les presents bases i les particulars que s’adaptin a cada pro-
jecte impulsat. L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits 
suposarà la revocació de l’ajuda i la consegüent devolució. 

Els guanyadors d’aquesta convocatòria accepten que la 
Filadora faci un seguiment dels projectes durant la seva 
preparació i execució.

http://filadora.cat
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Cal recordar a les entitats, col·lectius o persones sol·licitants, 
que aquesta edició de la Filadora requereix que l’estrena, 
presentació o primera posada en escena del projecte es faci 
abans del 31 de desembre de 2021.

10.2.2  Compliment de la legislació vigent
Els projectes guanyadors d’aquesta convocatòria es compro-
meten, en l’execució d’aquesta, al compliment de la legislació 
vigent, principalment en matèria de drets fonamentals.

En aquest sentit, és molt important que les activitats 
corresponents respectin en tot moment el dret a la intimitat  
de la forma que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13  
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal  
(BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català 
núm. 17, de 30 de desembre).

Els projectes que tinguin com a beneficiàries persones 
menors d’edat, víctimes de violència o de tràfic de persones, 
i pertanyents a qualsevol col·lectiu especialment vulnerable, 
hauran d’assegurar el compliment de la legislació que els afecti 
en matèria de protecció.

La difusió d’aquestes obres, s’haurà de fer atenent les mesures 
sanitàries vigents en matèria de COVID.

10.2.3  Acceptació dels requisits de comunicació
Els projectes presentats es comprometen a participar en l’acte 
de presentació dels guanyadors i la comunicació que la Filado-
ra faci d’aquests. 

La Filadora podrà fer difusió dels projectes culturals guanyadors. 

10.2.4  Extinció/resolució (causes i conseqüències)
El conveni relatiu a l’ajut s’extingeix amb l’incompliment  
dels compromisos per qualsevol de les parts.

El conveni podrà ser resolt en cas d’incompliment en els 
casos que recull la legislació en matèria de convenis i en 
qualsevol altre que es consideri adient establir entre les parts 
al moment de formalitzar-lo, i tindrà com a conseqüència 
la devolució de l’ajut i la impossibilitat de presentar-se a 
següents convocatòries. Barcelona En Comú es reserva el dret 
d’emprendre accions legals.

11. Seguiment i justificació 
dels projectes
Els equips beneficiaris hauran de lliurar informes justificatius 
i un vídeo de presentació del projecte, on s’expliqui 
l’experiència, es vegin imatges del procés creatiu i/o del 
muntatge del projecte, així com de la posada en escena. 

 – En cas de que hi hagi un sol pagament a l’atorgament de 
l’ajut, tant l’informe final com la justificació financera es 
presentarà a la finalització del projecte. 

 – En aquells casos en què es concedeixi una bestreta del 
50%, s’haurà d’aportar un informe intermedi abans de fer 
el pagament del 50% restant, i presentar tant l’informe final 
com la justificació financera a la finalització del projecte.  

El termini per a l’informe final i la justificació serà, en tots  
els casos, de tres mesos a comptar del dia de finalització  
del projecte o de l’endemà de l’acció puntual realitzada. 

http://filadora.cat
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